Gevraagd
Deelnemers en vrijwilligers voor een

Spannende Vossenjacht Molenwijk
op 27 mei 2017
Begin april hebben studenten van het Novacollege op de Waddenschool de resultaten van een
buurtonderzoek gepresenteerd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat bewoners van Molenwijk
belangstelling hebben voor sociale activiteiten. Spontaan bedachten buurtbewoners die bij de presentatie
waren dat het leuk zou zijn om een wijkfeest te organiseren. Deze gedachte is positief opgepakt door de
Wijkraad Molenwijk en met een klein (werk)groepje vrijwilligers verder uitgewerkt. Het voorstel is nu om
op 27 mei een Vossenjacht te organiseren voor alle Molenwijkers, van jong tot oud. Diegenen, die niet
willen “jagen” kunnen meehelpen om er een succes van te maken door mee te doen als VOS. Of door te
helpen bij de organisatie. Hieronder kun je lezen wat precies de bedoeling is.
Hoe gaat dat – een Vossenjacht? Vanaf de uitvalsbasis aan de Zwemmerslaan no. 1 vertrekken kleine
groepjes (de JAGERS). Hun opdracht is om langs een op kaart verkregen route zoveel mogelijk VOSSEN te
ontdekken en van elke VOS een papiertje te krijgen met een nummer erop. De Vossen proberen zich
onopvallend te gedragen, maar moeten, als ze worden aangesproken door de kinderen, toegeven dat ze
VOS zijn en het papiertje overhandigen.
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen om de start soepel te laten verlopen door routekaartjes te
verstrekken; uit te leggen wat de bedoeling is en aan de VOSSEN aanwijzingen te geven.
Andere vrijwilligers kunnen helpen bij het inrichten van de Finish (nu nog een geheime plek). Daar kunnen
alle deelnemers na afloop genieten van een (fris) drankje of een wijntje en van meegebrachte lekkere
hapjes en koekjes.
Ook voor het maken van die lekkere hapjes zoeken we vrijwilligers die zelf iets willen bakken/koken dat
aansluit bij de eigen cultuur of het land van herkomst, zodat we er een multi-cultureel feestje van kunnen
maken, waarbij de winnaars bekend worden gemaakt. Het groepje jagers dat de meeste nummers heeft
verzameld en het meeste nepgeld heeft ontvangen voor bekeuringen, is de winnaar.
Plan B (als het regent)
Dan wordt de finish en de prijsuitreiking verplaatst naar een overdekte plek. Dit wordt op de dag zelf
bekend gemaakt.
Een formulier om je aan te melden bevindt zich op de volgende pagina.
Je kunt ook nog meedoen met het kleine werkgroepje om de Vossenjacht nog verder uit te werken en voor
te bereiden.

Met dit formulier kunt u zich opgeven, kopieer het ingevuld in een email aan:
vossenjacht@wijkraadmolenwijk.nl

Invullen en mailen naar vossenjacht@wijkraadmolenwijk.nl
• Naam
• E-mail
• Mobiel tel nummer

ꓳ

Ja, ik geef mij op:

als deelnemer:
ᴏ

Jager

ᴏ

VOS

ꓳ

Als Vrijwilliger om te helpen bij de start of bij de finish

ꓳ

Om wat lekkere hapjes te maken voor bij de finish

Ja, ik wil wel aanschuiven bij het werkgroepje van de Wijkraad. (weghalen
indien niet van toepassing)

De eerstvolgende bijeenkomst is
op dinsdag 23 mei, om 19:30 uur op de Zwemmerslaan 1

